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Abstrak 

 

Rata-rata waktu kelulusan mahasiswa S1 Program studi pendidikan teknik 

Otomotif adalah 5,92 tahun untuk TA 2011/2012, 5,6 tahun untuk TA 2012/2013, 

dan 5,1 tahun untuk TA 2013/2014. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa lama studi mahasiswa S1 PT. Otomotif FT UNY semakin cepat setiap 

tahunnya. Akan tetapi waktu yang dibutuhkan masih lebih dari 5 tahun (10 

semester). Hal ini merupakan masalah yang harus segera diatasi oleh program studi 

sehingga lama waktu studi mahasiswa S1 dapat kurang dari 5 tahun (10 semester). 

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap lamanya masa studi mahasiswa 

Pendidikan Teknik Otomotif adalah lamanya waktu penyelesaian Tugas Akhir 

Skripsi (TAS). Menurut data lulusan, rata-rata penulisan TAS oleh mahasiswa 

ditahun 2012-2014 membutuhkan waktu 10 bulan. 

Salah satu strategi untuk menurunkan lama studi yaitu dengan program 

percepatan penulisan Tugas Akhir Skripsi (TAS) mahasiswa Program Studi PT. 

Otomotif FT UNY. Program yang dilaksanakan yaitu dengan 1) mensinergiskan 

antara mata kuliah MPP, KKN/PPL, dan TAS, 2) mengembangkan tema penelitian 

bagi mahasiswa untuk setiap angkatan, 3) workshop penulisan TAS, dan 4) 

monitoring penulisan TAS. Program dilaksanakan terhadap mahasiswa yang berada 

di semester 6, menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan (MPP), 

mendaftar program KKN/PPL, dan memenuhi persyaratan menulis TAS. 

Strategi yang diterapkan diharapkan mampu mendorong mahasiswa untuk 

mulai mengerjakan TAS mulai semester 6 dan melakukan pengambilan data 

bersamaan dengan mata kuliah KKN/PPL yang dilaksanakan disemester khusus. 

Dengan demikian, mahasiswa Program Studi PT. Otomotif FT UNY dapat 

menyelesaikan masa studinya kurang dari 4 tahun (8 semester). 

 

A. PENDAHULUAN  

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang sangat esensial untuk 

membangun negara yang maju. Salah satu strategi pengembangan SDM yaitu melalui 

pendidikan. Melalui pendidikan, secara strategis SDM dibentuk sejak tingkat dasar, menengah, 

sampai pendidikan tinggi. Salah satu wujud pendidikan tinggi adalah diselenggarakannya 

kegiatan pendidikan di Universitas pada unit kerja di masing-masing program studi.  
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Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif merupakan salah satu program studi di FT 

UNY yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan tujuan menghasilkan lulusan Sarjana 

Pendidikan dalam bidang Teknik Otomotif. Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif 

Universitas Negeri Yogyakarta memiliki visi jangka menengah bahwa pada tahun 2019 mampu 

berprestasi di tingkat nasional dan internasional dalam bidang teknologi dan kejuruan otomotif  

berlandaskan  ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Dalam rumusan salah satu tujuannya 

pada kurikulum yang berlaku, Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Yogyakarta 

berupaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki prestasi akademik maupun 

non akademik, serta mampu berdaya saing pada tingkat nasional maupun internasional. Untuk 

mencapai visi dan tujuan tersebut, program studi Pendidikan Teknik Otomotif telah 

menyelenggarakan berbagai program kegiatan baik kegiatan akademik maupun non akademik. 

Secara akademik, prestasi yang dicapai mahasiswa dapat dilihat dari pencapaian Indek 

Prestasi Kumulatif (IPK) yang tinggi. Selain itu, mahasiswa diharapkan menyelesaikan studinya 

dengan tepat waktu, yaitu 4 tahun untuk tingkat Strata 1. Hal ini berdasarkan buku panduan 

akademik UNY 2014 pasal 7 bahwa masa studi mahasiswa untuk jenjang S1 adalah 8-10 

semester. Dengan demikian, mahasiswa wajib menyelesaikan tugas-tugas akademiknya 

maksimum 10 semester. Walaupun peraturan akademik tahun 2014 diberlakukan bagi 

mahasiswa baru angkatan 2014, akan tetapi persiapan dalam rangka mensukseskan target 

tersebut harus dimulai dari sekarang. 

Berdasarkan data lulusan, masih banyak mahasiswa yang belum mampu menyelesaikan 

studinya dengan tepat waktu. Rata-rata waktu kelulusan mahasiswa S1 Program studi pendidikan 

teknik Otomotif adalah 5,92 tahun untuk TA 2011/2012, 5,6 tahun untuk TA 2012/2013, dan 5,1 

tahun untuk TA 2013/2014. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa lama studi 

mahasiswa S1 PT. Otomotif FT UNY semakin cepat setiap tahunnya. Akan tetapi waktu yang 

dibutuhkan masih lebih dari 5 tahun (10 semester). Hal ini merupakan masalah yang harus segera 

diatasi oleh program studi sehingga lama waktu studi mahasiswa S1 dapat kurang dari 5 tahun 

(10 semester) 

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap lamanya masa studi mahasiswa 

Pendidikan Teknik Otomotif adalah lamanya waktu penyelesaian Tugas Akhir Skripsi (TAS). 
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Menurut data lulusan, rata-rata penulisan TAS oleh mahasiswa ditahun 2012-2014 membutuhkan 

waktu 10 bulan. Hal ini merupakan jangka waktu yang terlalu lama sehingga dapat menghambat 

waktu kelulusan mahasiswa. Waktu yang terlalu lama dalam penulisan TAS disebabkan oleh 

beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor penghambat penulisan TAS yang 

dilakukan Ibnu Siswanto dan Yoga Guntur Sampurno (2013) disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang menghambat penulisan TAS mahasiswa Program Studi PT. Otomotif yaitu kesulitan dalam 

menemukan permasalahan yang akan diangkat menjadi judul penelitian, fokus mengerjakan 

proyek akhir (mahasiswa angkatan 2008 ke bawah), fokus laporan KKN PPL, mengulang banyak 

mata kuliah, tidak rutin bimbingan dengan dosen, dan kesulitan dalam menulis karya tulis ilmiah.   

Berdasarkan permasalahan tersebut, Program Studi perlu mengupayakan strategi untuk 

menurunkan lama studi mahasiswa dengan tetap meningkatkan kualitas pendidikan yang 

diselenggarakan. Salah satu strategi untuk menurunkan lama studi yaitu dengan percepatan 

penulisan Tugas Akhir Skripsi (TAS) mahasiswa Program Studi PT. Otomotif FT UNY. Upaya-

upaya percepatan penulisan Tugas Akhir Skripsi yang telah dilakukan Program Studi PT. 

Otomotif FT UNY yaitu penelitian faktor-faktor penghambat penulisan TAS, pembentukan tim 

percepatan TAS, workshop dan monitoring bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan TAS, 

mensinergiskan antara mata kuliah MPP dan TAS, bimbingan klasikal bagi mahasiswa. 

Program-program tersebut telah dimulai pada tahun 2013 dan terbukti mampu menurunkan lama 

waktu studi dari 5,6 tahun menjadi 5,1 tahun. Supaya lama waktu studi yang ideal maksimal 5 

tahun (10 semester) dapat dicapai, Program Studi PT. Otomotif FT UNY mengembangkan 

program percepatan penulisan TAS yang akan diimplementasikan di tahun 2015. 

Program percepatan penulisan TAS yang akan diimplementasikan yaitu kelanjutan dari 

program yang telah dilakukan sebelumnya dengan tambahan penyempurnaan. Penyempurnaan 

yang dilakukan yaitu dengan 1) mensinergiskan antara mata kuliah MPP, KKN/PPL, dan TAS, 

dan 2) mengembangkan tema penelitian bagi mahasiswa untuk setiap angkatan. Program ini 

dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada pada saat ini yaitu rata-rata lama waktu studi 5,1 

tahun dan lama penulisan TAS 10 bulan. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-

rata mahasiswa baru mulai mengerjakan TAS setelah tahun ke-4. Program ini diterapkan pada 

mahasiswa Program Studi PT. Otomotif FT UNY yang saat ini sedang berada di semester 6, 
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mengambil mata kuliah MPP, mendaftar KKN/PPL, dan memenuhi persyaratan untuk mulai 

mengerjakan TAS.  

B. PEMBAHASAN 

1. Tugas Akhir Skripsi 

Tugas akhir skripsi merupakah mata kuliah yang wajib ditempuh bagi mahasiswa FT 

UNY jenjang S1. Selain skripsi, mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk membuat tugas 

akhir bukan skripsi (TABS). Akan tetapi, pada kenyataannya hampir 100% mahasiswa S1 

memilih tugas akhir skripsi (TAS) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan ijazah S1. Dalam 

buku pedoman penulisan tugas akhir (2011) dijelaskan bahwa tugas akhir skripsi adalah karya 

tulis ilmiah mahasiswa, yang merupakan kulminasi proses berpikir ilmiah sesuai dengan disiplin 

ilmunya, yang disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sesuai dengan 

jenjangnya. Dengan demikian, skripsi merupakan hasil karya dari mahasiswa serta dapat menjadi 

salah satu indikator keberhasilan yang diperoleh mahasiswa selama menekuni disiplin ilmunya 

masing-masing.  

Tuntutan dalam skripsi bagi mahasiswa S1 adalah untuk melaksanakan proses penelitian 

secara benar sesuai dengan kaidah yang berlaku tanpa ada keharusan menemukan dan 

mengoreksi teori yang telah ada. Dengan demikian, selama mahasiswa mampu melakukan 

langkah-langkah dalam kegiatan penelitian secara urut dan benar maka tugas akhir skripsi 

tersebut sudah memenuhi syarat. Hal ini berbeda dengan tuntutan dalam tugas akhir berupa tesis 

untuk mahasiswa S2. Tesis yang ditulis mahasiswa S2 dituntut untuk mampu menilai teori yang 

ada dengan teori-teori sebelumnya atau bahkan menemukan teori baru dalam suatu bidang. Oleh 

karena itu, tingkat kesulitan dalam pengerjaan skripsi seharusnya tidak terlalu tinggi bagi 

mahasiswa. 

2. Sistem pengelolaan dan layanan Pengerjaan tugas akhir skripsi 

Salah satu faktor yang perlu dan penting dalam dalam proses pengerjaan tugas akhir 

skripsi mahasiswa adalah sistem pengelolaan dan layanan tugas akhir skripsi. Sistem pengelolaan 

dan layanan yang baik dapat membantu mempercepat pengerjaan suatu pekerjaan.  

Menurut S. Pamudji (1980: 4), sistem merupakan organisasi unsur-unsur yang kompleks 

tetapi utuh (komprehensif) yang berproses dan bersinergi untuk mencapai tujuan secara efektif 
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(berhasilguna) dan efisien (berdaya guna). Unsur-unsur yang ada dalam sebuah sistem dapat 

terdiri dari sumber daya manusia, peralatan, bahan, prosedur, dll. Dalam sistem pengelolaan dan 

layanan pengerjaan tugas akhir skripsi sumber daya manusia yang terlibat terdiri dari dosen, 

karyawan, dan mahasiswa. Dosen, karyawan, dan mahasiswa yang terlibat memiliki peran dan 

tugas masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan pengerjaan tugas akhir skripsi.  

Sementara bahan dan peralatan yang dipergunakan dalam sistem pengelolaan dan 

layanan pengerjaan tugas akhir skripsi juga memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan. 

Salah satu peralatan yang dapat membantu dalam pengelolaan dan layanan pengerjaan tugas 

akhir skripsi adalah media yang dapat dipergunakan untuk memberikan informasi mengenai 

judul-judul skripsi yang sudah pernah diteliti, media publikasi hasil penelitian, dll.  

Supaya sistem yang ada dapat membantu mempercepat dalam pengerjaan suatu 

pekerjaan maka dalam pengelolaan sebuah sistem harus ada: (1) perencanaan yang didasarkan 

pada analisis kebutuhan, analisis tujuan, analisis masalah, dan analisis pemecahan masalah, (2) 

implementasi yang memunculkan adanya hambatan dan tantangan, (3) evaluasi yang 

menghasilkan kebijakan, serta (4) revisi yang menelorkan rekomendasi untuk memodifikasi atau 

memperbaiki perencanaan semula (Ahmad abu hamid: 2011). 

3. Prosedur Pengerjaan tugas akhir skripsi 

Selain sistem pengelolaan dan layanan pengerjaan tugas akhir skripsi, unsur lain yang 

berpengaruh terhadap proses pengerjaan tugas akhir skripsi adalah prosedur pengerjaan tugas 

akhir skripsi. Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2001;5) adalah suatu kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk 

menjamin penanganan  transaksi perusahaan yang berulang-ulang. Sedangkan prosedur menurut 

Himawan Cahyokusumo (2007) dapat diartikan sebagai rangkaian tata cara dalam mencapai 

tujuan tertentu yang telah ditetapkan dan biasanya dalam bentuk aturan–aturan dalam suatu 

sistem. Prosedur dalam pengerjaan skripsi adalah rangkaian kegiatan/langkah-langkah yang 

melibatkan beberapa orang/lembaga dan harus dilalui dalam rangka menyelesaikan tugas akhir 

skripsi. 

Prosedur dalam pengerjaan tugas akhir skripsi dapat dikelompokkan dalam 3 bagian. 

Bagian-bagian tersebut ialah pengajuan judul, proses pengerjaan, dan ujian skripsi. Setiap bagian 
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memiliki persyaratan, lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan, dan jumlah 

orang/lembaga yang terlibat. Semakin sedikit persyaratan, lama waktu yang dibutuhkan, dan 

orang/lembaga yang terlibat akan semakin baik selama tujuan dari pengerjaan tugas akhir skripsi 

tetap dapat tercapai. 

4. Faktor-faktor penghambat pengerjaan tugas akhir skripsi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar dibedakan menjadi dua 

golongan (Purwanto, 1990). Pertama, faktor yang ada pada diri seseorang itu sendiri, yang 

disebut faktor individual. Faktor individual antara lain: kematangan, pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani seseorang, kecerdasan/ intelijensi, latihan dan ulangan, 

motivasi, faktor pribadi (sifat-sifat pribadi). Kedua, faktor dari luar individu yaitu faktor keluarga 

(penghasilan dan pendidikan orang tua, dan suasana dalam keluarga), guru dan cara mengajar, 

alat-alat dan perlengkapan belajar/pengajaran, motivasi sosial, lingkungan dan kesempatan. 

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Muhibbin Syah (1997: 132) yang menyatakan bahwa 

belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) Faktor internal (faktor yang berasal 

dari dalam diri siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa. (2) Faktor eksternal 

(faktor yang berasal dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan diluar diri siswa. (3) Faktor 

pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi 

dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi 

pelajaran.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusman Wiyatmo, dkk (2010), beberapa kendala 

yang dialami oleh mahasiswa dalam penyusunan TAS adalah: kurangnya referensi dan buku 

pendukung yang tersedia di perpustakaan; kurang lengkapnya fasilitas laboratorium; kesulitan 

mendapatkan permasalahan TAS; kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang tatacara 

penyusunan TAS; keterbatasan dana untuk penelitian; mahasiswa tidak memiliki komputer 

sendiri. proses bimbingan yang kurang optimal; adanya kebingungan mahasiswa dalam 

menentukan judul TAS; kemalasan mahasiswa dalam mengerjakan TAS; kesulitan dalam teknik 

pengambilan data; kesulitan dalam analisis data; keterbatasan pengetahuan mahasiswa tentang 

permasalahan TAS; keterbatasan perangkat pembelajaran yang dimiliki mahasiswa; kesulitan 

untuk bertemu dengan dosen pembimbing; adanya perbedaan pendapat antara pembimbing I dan 

II; tidak punya semangat dalam menyusun TAS; kesulitan dalam menentukan metode penelitian; 
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adanya kesulitan mahasiswa dalam mengelola waktu untuk mengerjakan TAS; Kesibukan dosen 

sehingga sulit untuk ditemui untuk bimbingan; hasil-hasil penelitian yang relevan dengan TAS 

terbatas. 

5. Program Percepatan Penulisan Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Program Studi PT. 

Otomotif FT UNY 

Salah satu faktor penyebab lama waktu studi yang lama yaitu waktu penulisan TAS yang 

lama.  Oleh karena itu diperlukan strategi untuk memperpendek waktu yang dibutuhkan dalam 

penulisan TAS. Program percepatan penulisan TAS mahasiswa Program Studi PT. Otomotif FT 

UNY dilaksanakan dengan: a. Mensinergiskan mata kuliah MPP, KKN/PPL, dan TAS, b. 

Pengembangan tema penelitian ditiap angkatan, c. Workshop penulisan TAS, dan d. Monitoring 

penulisan TAS. 

a. Mensinergiskan mata kuliah MPP, KKN/PPL, dan TAS  

Strategi percepatan penulisan TAS dengan mensinergiskan mata kuliah MPP, 

KKN/PPL, dan TAS dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 

1) Metodologi Penelitian Pendidikan (MPP)  

Mata kuliah MPP bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi 

tentang penulisan karya ilmiah melalui kegiatan penelitian. Mata kuliah MPP ditawarkan 

pada mahasiswa S1 di semester genap (6). Output pelaksanaan mata kuliah MPP yaitu 

proposal penelitian. Proposal penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa pada umumnya 

sekedar untuk memenuhi tagihan mata kuliah. Oleh karena itu proposal penelitian yang 

dihasilkan tidak berdasarkan masalah yang telah diobservasi dengan sungguh-sungguh 

sebelumnya. Implementasi program percepatan penulisan TAS melalui mata kuliah MPP 

yaitu dengan menjadikan proposal penelitian yang dibuat oleh mahasiswa menjadi 

proposal TAS.  

Supaya proposal penelitian yang dihasilkan layak untuk dijadikan proposal TAS, 

mahasiswa yang mengambil mata kuliah MPP perlu diberi penjelasan terlebih dahulu. 

Selain penjelasan tentang kebijakan menjadikan proposal penelitian MPP sebagai 

proposal TAS, mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah MPP juga akan diberikan 

bimbingan secara klasikal dan individu. Bimbingan klasikan dilaksanakan bersamaan 

dengan pelaksanaan mata kuliah MPP di kelas. Sedangkan bimbingan individu dilakukan 
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dengan menetapkan dosen pembimbing TAS sesuai dengan tema yang akan diambil 

sebagai tema penelitian oleh mahasiswa. 

2) KKN/PPL  

KKN/PPL merupakan mata kuliah praktik lapangan. KKN/PPL dilaksanakan di 

masyarakat dan di sekolah. Sebelum melaksanakan KKN/PPL mahasiswa diwajibkan 

mengikuti pelatihan dan observasi awal ke lokasi KKN/PPL. Mata kuliah KKN/PPL 

dilaksanakan oleh mahasiswa pada semester khusus setelah semester 6. Implementasi 

program percepatan penulisan TAS melalui mata kuliah KKN/PPL yaitu dengan 

mensinergiskan kegiatan observasi lokasi KKN/PPL untuk menemukan permasalahan 

yang akan diteliti dalam TAS. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat melaksanakan 

pengambilan data untuk TAs pada saat melaksanakan KKN/PPL. 

Mahasiswa yang telah berada disemester 6 dan tidak pernah cuti kuliah seharusnya 

sudah menempuh lebih dari 110 SKS diakhir semester. Oleh karena itu, mahasiswa tersebut 

sudah memenuhi persyaratan untuk mulai mengerjakan TAS. Strategi mensinergiskan mata 

kuliah MPP, KKN/PPL dan TAS dilakukan dengan penjelasan bahwa proposal penelitian 

yang dihasilkan dalam MPP akan ditentukan sebagai proposal TAS, observasi KKN/PPL 

dilakukan sekaligus untuk menemukan permasalahan yang akan diangkat menjadi judul 

penelitian TAS, bimbingan TAS dimulai sejak semester 6 berupa bimbingan klasikal dan 

individu, pelaksanaan pengambilan data TAS dilaksanakan sekaligus dengan pelaksanaan 

KKN/PPL. Dengan demikian, setelah KKN/PPL berakhir mahasiswa dapat menyusun 

laporan KKN/PPL diikuti dengan penyelesaian TAS. Waktu yang diperlukan diharapkan 

akan semakin pendek dan memungkinkan adanya mahasiswa yang menempuh waktu studi 

kurang dari 4 tahun. 

b. Pengembangan tema penelitian ditiap angkatan 

Pengembangan tema penelitian di tiap angkatan bertujuan untuk mengatasi salah satu faktor 

penghambat penulisan TAS yaitu kesulitan dalam menemukan tema yang akan diangkat 

menjadi judul penelitian. Tema-tema penelitian yang dikembangkan dapat berdasarkan jenis 

penelitian, trend yang sedang populer, maupun bidang studi keahlian yang dimiliki oleh 

dosen-dosen Program Studi PT. Otomotif FT UNY. Penentuan tema penelitian yang akan 

dilakukan untuk membantu penulisan TAS mahasiswa ditentukan dalam forum Jurusan 

dengan diinisiasi oleh Koordinator TAS. 
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c. Workshop penulisan TAS 

Workshop penulisan TAS diberikan kepada mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah 

TAS dan hampir menyelesaikan penulisan TAS. Workshop untuk mahasiswa yang akan 

mengambil mata kuliah TAS berisi tentang penjelasan mengenai penulisan TAS dan 

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan workshop bagi mahasiswa yang 

hampir menyelesaikan penulisan TAS berisi tentang tatacara penulisan artikel jurnal hasil 

TAS. Selain workshop di awal dan akhir penulisan TAS, workshop juga dapat dilakukan 

sebagai tambahan untuk mendukung tema-tema penelitian yang dikembangkan pada tahun 

tersebut. Misalkan saja tema penelitian pada tahun 2015 yaitu tentang pengembangan media 

pembelajaran berbasis computer. Untuk mendukung tema tersebut dilaksanakan pelatihan 

pembuatan media menggunakan software yang sesuai dengan media yang akan dibuat.  

d. Monitoring penulisan TAS. 

Monitoring penulisan TAS dilakukan oleh coordinator TAS secara rutin. Pelaksanaan 

monitoring dapat dilakukan oleh Koordinator TAS dengan dosen-dosen pembimbing TAS 

ataupun Koordinator TAS dengan mahasiswa yang sedang mengerjakan TAS. Hasil 

monitoring menjadi masukan untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan tentang upaya 

mendorong mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya. 

 

C. KESIMPULAN 

Program percepatan penulisan Tugas Akhir Skripsi (TAS) Program Studi PT. Otomotif 

FT UNY yang akan diimplementasikan yaitu dengan 1) mensinergiskan antara mata kuliah MPP, 

KKN/PPL, dan TAS, 2) mengembangkan tema penelitian bagi mahasiswa untuk setiap angkatan, 

3) workshop penulisan TAS, dan 4) monitoring penulisan TAS. Program dilaksanakan terhadap 

mahasiswa yang berada di semester 6, menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan 

(MPP), mendaftar program KKN/PPL, dan memenuhi persyaratan menulis TAS.  

Program yang diterapkan diharapkan mampu mendorong mahasiswa untuk mulai 

mengerjakan TAS mulai semester 6 dan melakukan pengambilan data bersamaan dengan mata 

kuliah KKN/PPL yang dilaksanakan disemester khusus. Dengan demikian, mahasiswa Program 

Studi PT. Otomotif FT UNY dapat menyelesaikan masa studinya kurang dari 4 tahun (8 

semester). 
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